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Advokatfirmaet PwC AS (“PwC”) ble i begynnelsen av 2021 engasjert for å gjennomføre en

kvalitetsrevisjon av den nye prosessen for godkjenning av tunge kjøretøy, med det formål om å

undersøke hvorvidt dagens prosess og organisering har hatt ønsket effekt hva gjelder kvalitet,

likebehandling og effektivitet.

Bakgrunn

Mye bra er gjort, men det er et 
forbedringspotensial



Forbedringspotensial knyttet til innsendelse av dokumentasjon

Manglende forutsigbarhet for bransjen knyttet til dokumentasjonskrav

Utfordringer

Tiltak

Informasjon og veiledning

Forbedringspotensial knyttet til veiledning og kommunikasjon med bransjen

Ny nettside, Enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy | Statens vegvesen
Sendt ut informasjon til bransje
Ytterligere informasjon kommer via Vegvesenet sine kommunikasjonskanaler

Veiledningsdokument, oversettelse av IVA-dokument
Oversatt hos byrå, det arbeides med justering av språket. 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/kjop-og-salg/import/enkeltgodkjenning-av-tunge-kjoretoy/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/930254/individual-vehicle-approval-inspection-manual-lorries.pdf


Utfordringer

Tiltak

Organisering og saksbehandling

Utfordringer knyttet til rolle- og ansvarsfordelingen i Sentralisert dokumentenhet

Lang saksbehandlingstid i klagesaker

Ressurssårbarheter i prosessen

Endring i organisering
Økt antall produksjonsårsverk på dokumentenheten
Endelig organisering antas ferdig august 2022

Skal følge en sak (fysisk) fra leverandør via påbygger og gjennom Vegvesenet
for lettere å se problemområder (mars 2022) 



Utfordringer

Tiltak

Interne rutiner og opplæring

Manglende plan for etter- og videreutdanning av TS0- og TS1-personell

Intern opplæring
Avtale med selskap for e-læring inngått
Revisjon/forbedring av innhold i opplæringen på TKS 500,510,520

Er opprettet faste samhandlingsmøter på fagseksjonene Kjøretøy

Arbeides med plattform for informasjonsdeling internt i avdelingen
«G7 referat» mer tilgjengelig og søkbart på informasjon
Informasjonsflate for kjente problemstillinger – link via kvalitetssystemet/redaktøransvar.

Sjekklister er ikke tilstrekkelig tilpasset kjøretøyklassene

Ulik kvalitet og tidvis manglende likebehandling

Ulik grad av veiledning fra saksbehandlerne

Manglende kvalitetskontrollrutiner

Forbedringspotensial knyttet til intern samhandling og ens kommunikasjon utad



Utfordringer

Tiltak

Utvikling/forbedring av IT-systemer

Revidere «Kravveileder»
Ny teknisk løsning samt vurdering av forbedringer i 
eksisterende løsning er i utredningsfase

Rom for ytterligere for effektivisering og forbedring IT-løsninger

Lage en ny IT-løsning som støtter prosessen




